Protokoll fört vid årsmöte i Svensk Dykerihistorisk Förening
Org Nr 802422-8457
Sid 1(2)

Datum:

2015-03-15 kl 13.00 till 14.00

Lokal:

Dykmässan, Tegel, Nacka strand mässan, Stockholm

Närvarande: 19 medlemmar samt tre fullmakter, samt en
separat röstlängd.

gäst. Enligt

1 Mötet öppnas.
Viceordförande Birgitta Forsén hälsade alla välkomna och förklarade mötet för
öppnat.
2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Olle Neckman från föreningen Sjögården, Stockholm valdes till
ordförande och Hans Bohlin till sekreterare.
3 Mötets behöriga utlysande.
Kallelsen utsänd den 2015-02-14. Årsmötet godkände utlysandet.
4 Val av två medlemmar att jämte ordföranden och
sekreteraren justera årsmötesprotokollet.
Till justerare valdes Per Bjerde och Gösta Eggertsen.
5 Genomgång av styrelsens förvaltnings och
verksamhetsberättelse, samt ekonomisk redovisning för
verksamhetsåret.
Ordföranden gick igenom utsänt material. Berättelserna godkändes
och lades till handlingarna.
6 Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsens lästes upp av Mathias Holm och lades till handlingarna.
7 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen under
verksamhetsåret 2014.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
8 Beslut om årsavgift för medlemmar och sponsorer för år 2016.
Årsmötet beslöt följande: Enskild medlemsavgift:
250 kr
Silversponsor: 2 500 kr
Guldsponsor: 5 000 kr
Platinasponsor: 10 000 kr

Sid 2 (2)
9 Genomgång av styrelsens budgetförslag gällande

10
11

12

13
14
15
16
17
18

verksamhetsåret 2015.
Ordförande presenterade budgetförslaget för årsmötet.
Beslut om budgeten för 2015.
Årsmötet godkände presenterat budgetförslag.
Val av ordförande och sekreterare på två år.
Årsmötet valde Birgitta Forsén till ordförande och Hans Bohlin
till sekreterare på två år.
Val av vice ordförande och kassör samt klubbmästare på
ett år.
Årsmötet valde Bert Westenberg till vice ordförande och Åke Johanson
till kassör samt Lars Gustafsson till klubbmästare på ett år.
Val av två styrelseledamöter på ett år.
Årsmötet valde Bernt Lennholm och Kent Forsén till styrelseledamöter.
Val av två styrelsesuppleanter på ett år.
Årsmötet valde Steven Eriksson och Olle Sandelin till styrelsesuppleanter.
Val av två revisorer på ett år.
Årsmötet valde Ola Lindh, sammankallande, och Imre Botos till revisorer.
Val av en revisorssuppleant på ett år.
Årsmötet valde Mathias Holm till revisorssuppleant.
Val av valberedning, sammankallande skall utses på ett år.
Årsmötet valde Rolf Åhrman som sammankallande samt Stig Insulan.
Övriga val. Adjungerande till styrelsen på ett år.
Årsmötet valde Tomas Jangvik och uppdrog åt styrelsen att utse övriga adjungerade
ledamöter vid behov.

19 Genomgång av till mötet inkomna skriftliga motioner
eller frågor.
Årsmötet beslutade på förslag från styrelsen att ej genomföra titeln
Hedersstyrelseledamot i SDHF och posten Hedersstyrelseledamot i stadgarna enligt
tidigare förslag.
20 Övriga frågor.
Bert Westenberg tackade valberedningen och Birgitta Forsén för en
enastående insats.
21 Mötet avslutas.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet för
avslutat.
Vid protokollet:
Hans Bohlin
sekreterare vid årsmötet
Justeras:

Per Bjerde

Olle Neckman
ordförande vid årsmötet
Justeras:

Gösta Eggertsen

